
XXIV Encontro de Jovens Pesquisadores
SIMULAÇÃO E DESEMPENHO MECÂNICO DE INJETADOS DE POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO 

E HIDRATADO COM DIFERENTES MÉTODOS
Projeto Injetados II

Patrich Sandri(PROBITI/FAPERGS), Eliane Ferreira, Mára Zeni Andrade(Orientadora)
Centro de Ciências Exatas e da Tecnologia – Universidade e Caxias do Sul – Caxias do Sul - RS

O uso da engenharia assistida por computados vem se
tornando uma ferramenta útil para os processos de modelagem
por injeção, pois este é complexo em função do número de
variáveis que afetam a peça injetada, sendo necessário haver
um equilíbrio nos parâmetros de tempo, temperatura do molde
e do injetado dentre outros. A peça de estudo desse projeto,
denominada Peça Junção (Figura 1), é um processamento não
ideal de controle do processo de injeção. Essa peça entrou em
colapso antes mesmo de estar em uso. Necessitando melhorar
suas propriedades mecânicas, foram testados diferentes ciclos
de injeção em corpos de prova seguindo as configurações da
matriz, avaliando também os diferentes métodos de hidratação,
podendo avaliar o comportamento desta peça frente a uma real
condição de uso.

Fig.1 – Peça Junção a) Inteira b) rompida sem uso

Realizar simulações computacionais e ensaios mecânicos
simulando uma real condição de uso do componente
polimérico a fim de avaliar diferentes ciclos e processos da peça
injetada e hidratada, e assim melhorar as propriedades
mecânicas do componente.

Com o modelo da peça, realizou-se a simulação no software
MoldFlow, avaliando tempo, pressão e temperatura de injeção,
além de detectar falhas como acúmulo de massa e bolhas no
interior do molde. Para estudo foram injetados peças com
diferentes percentuais de carga e variação no tempo de
resfriamento da peça no molde. Para o ensaio mecânico de
compressão foi desenvolvido um dispositivo (Figura 2) que
representa a situação de carga da peça, com a finalidade de se
analisar força máxima suportada pela peça o torque máximo
aplicado ao parafuso de aperto.

Fig. 2 – Dispositivo para ensaio mecânico

Após isso, foi necessário avaliar o material, para isso, foram
injetados corpos de provas com 30% de carga de fibra de vidro,
submetidos em dois métodos diferentes de hidratação: wet
pack e imersão, e analisados nos ensaios de tração, flexão e
impacto.
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No teste de compressão, pode-se observar que as peça injetada com carga
de 30% e com tempo de resfriamento de 6 minutos obtiveram os melhores
resultados suportando uma tensão de 20kN.
Quando aos ensaios de tração, flexão e impacto, observou-se a poliamida
6 com 30% de carga obteve melhor desempenho comparado ao mesmo
material virgem, e que o melhor método para hidratação é por imersão. a
Figura 4 mostra os resultados do ensaio de tração o corpo de prova
hidratado por imersão 24 horas após a injeção.

a) b)

A Figura 3 mostra a análise da simulação, podendo observar que a
região próxima ao parafuso de aperto é a que mais demora para resfriar
devido ao grande acúmulo de massa.

Fig. 3 – Resultado da análise de simulação em função da temperatura.

Pode-se perceber que a peça é exposta a uma grande tensão, o que
justifica a grande ocorrência de fratura deste material devido ao grande
acúmulo de massa e a geometria inadequada do molde, detectados pela
análise de simulação. O modelo utilizado para o teste de compressão
mostrou-se eficiente, pois este simula uma real condição de uso da Peça
Junção. Também é possível determinar que o melhor processo de
hidratação para esta peça é o método por imersão, com base nos ensaios
de tração realizados nos corpos de prova, pois este apresentou uma
melhor eficiência quanto exposto a estas condições.

Figura 4: Resultado do teste de tração


